
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โคเปนเฮเกน – เรคยาวิค – The Sun Voyager – อาคารรัฐสภา – อาคารคอนเสิร์ต ฮอลล์ – Hofdi House 

จัตุรัส ซิตี้ ฮอลล์ – วงแหวนทองค า – น ้าพุร้อนกีเซอร์ – น ้าตกสโกก้า – อุทยานแห่งชาติธิงเลลีร์ 
ภูเขาไฟเอยาฟจาลลายุค – วิค – ธารน ้าแข็งไมดาล โจคูล – ขับรถสโมโมบิล – อุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล 

เรนิสแดรงเกอร์ – หาดทรายด า – ภูเขาไฟเอยาฟจาลลายุค – เซลฟอสส – ล่องเรือชมปลาวาฬ – ภูเขาคีร์กจูเฟล 
แช่น ้าแร่บูล ลากูน – โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา – แฟรงค์เฟิร์ท – ช้อปป้ิง 

*** ล่าแสงเหนือโดยทีมงานท้องถิ่นที่ช านาญเส้นทาง *** 

ออกเดินทาง ธันวาคม 2564 - มีนาคม 2565 
  



 

  

จุดเด่นของรายการท่องเที่ยว 
1. น าท่านชมบ่อน ้าพุร้อน Geysir ที่มีความสูงของน ้าพถุึง 200 ฟุต จากพื้นดนิ 
2. ขับรถสโนว์โมบิล (Snowmobile) ในบริเวณธารน ้าแข็งขนาดใหญ่บนกลาเซียร์ Myrdaljokul ซ่ึงเป็นกลาเซียร์ทีใ่หญ่ที่สุด

ในประเทศไอซ์แลนด์ โดยมเีนื้อที่ถึง 8,300 ตารางกโิลเมตร 
3. น าท่านออกตามล่าแสงเหนือโดยรถโค้ช (มีฮีทเตอร์) ไดร์เวอร์ไกด์ผู้ช านาญจะน าท่านไปยงัจุดที่มีโอกาสเห็นแสงเหนือมาก

ที่สุดใช้เวลา ประมาณ 3 ช่ัวโมง (การเกดิแสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ไม่สามารถคาดเดาได้ แต่มีความเป็นไปได้
สูงที่จะเกิดให้เห็นในเวลากลางคนืช่วงฤดูหนาว) 

4. เข้าชมถ ้าน ้าแข็งอนาคอนดาสีฟ้าแสนสวย ซ่ึงท่านจะได้สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ในการท่องเทีย่วอย่างแท้จริง 
5. บ่อน ้าร้อน บลูลากูน Blue Lagoon  ซ่ึงเป็นบ่อน า้ร้อนซ่ึงเตม็ไปด้วยแร่ธาตุมากมาย  
6. อิสระให้ท่าานช้อปป้ิงสินค้าย่านโรเมอร์ หรือ ถนน ZEIL วอล์คกิง้สตรีท ถนนช้อปป้ิงที่ยาวที่สุดในโลกที่มีสินค้าแบรนด์

เนมช่ือดัง อาทิ หลุยส์วิตตอง ชาแนล ร้านนาฬิกาหรูแบรนด์ดงั เป็นต้น 
 

วันแรกของการเดินทาง(1)        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – โคเปนเฮเกน(เดนมาร์ค) 
22.00 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเคาท์เตอร์ D สายการบินไทย อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่าง

ประเทศช้ัน 4 โดยมี เจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวก 

วันทีส่องของการเดินทาง(2)      โคเปนเฮเกน – เรคยาวิค(ไอซ์แลนด์) – ชมเมือง – The Sun Voyager   
00.50 เหิรฟ้าสู่กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG950 
06.35 ถึงกรุงโคเปนเฮเกน เมืองหลวงของประเทศเดนมาร์ค เพือ่แวะเปลีย่นเคร่ือง / น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง 

จากนั้นเช็ดค-อิน ต่อเคร่ืองสู่กรุงเรคยาวิค ประเทศไอซ์แลนด์ 
13.10 ออกเดนิทางสู่ เมืองเรคยาวิค (Reykjavik) เที่ยวบนิที่ FI205  
15.25 เดินทางถึงสนามบินเคฟลาวกิ เมืองเรคยาวิค Reykjavik 

เมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ หลงัผ่านการตรวจคนเข้า

เมืองและศุลกากรแล้ว จากนั้นน าท่านชม กรุงเรคยาวคิ 
Reykjavik เมืองหลวงของประเทศ ไอซ์แลนด์ ซ่ึงเป็น
เมืองท่ีไดช่ื้อว่าเป็นเมืองหลวงท่ีอยู่เหนือสุดของโลก และมี
อากาศที่บริสุทธ์ิที่สุดในโลก น าท่านเที่ยวชมเมืองหลวงแสน
สวยริมชายฝั่งทะเลแห่งนี้ โดยรอบ เรคยาวิค Reykjavik เป็น



 

  

เมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ และเป็นเมืองหลวงท่ีตั้งอยู่ใกลก้บัขั้วโลกเหนือมากท่ีสุดโดยตั้งอยู่ไม่ไกลจาก
เส้นอาร์กติกเซอร์เคิลมากนกั ท าเลท่ีตั้งอยู่ทางดา้นตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศ ซ่ึง Ingolfur Arnarson ชาวนอร์ดคิ 
เป็นผูอ้พยพคนแรกท่ีมาตั้งรกรากท่ีเรคยาวิกในปี ค.ศ. 870 เมื่อเรคยาวิกกลายเป็นเมืองที่เป็นศูนยก์ลางทางการคา้
และธุรกิจการประมง  จึงไดมี้การก่อตั้งให้เป็น
เมืองหลวง ปัจจุบนัเขตเมืองมีประชากรประมาณ 
120,000 คน น าท่านชม โซลฟาร์ (Sólfar หรือ 
The Sun Voyager) งานประติมากรรมรูปเรือที่
ตั้งอยู่ในกรุง Reykyavik สร้างขึ้นโดยช่างสลกัช่ือ 
Jon Gunnar Arnason ที่โดยคนส่วนมากมกัจะ
เขา้ใจผิดว่ามนัคือสัญลกัษณ์เรือไวกิ้ง แต่จริงๆ
แลว้ The Sun Voyager มีความหมายโดยนยัเดิม
ว่า “เรือแห่งความฝัน” และเป็นบทสรรเสริญพระ
อาทิตยด์ว้ย โดยช่วงเวลาท่ีเหมาะกบัการไปเยี่ยม
ชมงานศิลปะช้ินน้ีมากท่ีสุด คือฤดูร้อนในช่วงกลางคืน เน่ืองจากจะเป็นช่วงเวลาท่ีมีปรากฏการณ์ Midnight Sun 
หรือพระอาทิตยเ์ที่ยงคืน ท าให้แมจ้ะเป็นเวลากลางคืนแลว้แต่ก็พระอาทิตยก์็ยงัไม่ตกดนิ จากนั้นน าท่านชมอาคาร
คอนเสิร์ตฮอลล์ Harpa ชั้นน าและศูนยป์ระชุมท่ีดา้นนอกอาคารท าดว้ยกระจกแห่งน้ี มีความสวยงามโดดเดน่ริม
ท่าเรือ การออกแบบของ Harpa นั้นเป็นความร่วมมือกนัระหว่างสถาปนิกชาวเดนมาร์ก Henning Larsen, สถาปนิก
ชาวไอซ์แลนด์ Batteriio Architects และ Olafur Eliasson ศลิปินช่ือดงั ตวัอาคารเป็นรูปทรงเลขาคณิตและสร้างดว้ย
กระจก จึงท าให้สะทอ้นแสงแดดอย่างงดงาม ชมการผสมผสานกนัระหว่างตวัอาคารที่ออกแบบเป็นทรงเหล่ียมกบั
ทิวทศัน์ธรรมชาตขิองไอซ์แลนด์  

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร 

พักที่: Reykjavik Light Hotel / พักระดับใกล้เคียง 

วันทีส่ามของการเดินทาง(3) เรคยาวิค – Golden Circle – น ้าพุร้อน Geysir  อุทยานแห่งชาติธิงเลลีร์ 
– หมู่บ้านฮเวร์เรเกร์ดี – วิค 

เช้า  บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88


 

  

น าท่านออกเดินทางสู่ “เส้นทางวงลอ้ทองค า” (GOLDEN CIRCLE) 
เส้นทางธรรมชาติ มรดกโลก ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของบ่อน ้าพุร้อน ท่ีมี
ช่ือเสียงมากที่สุดของไอซ์แลนด์ น าท่านชม “บ่อน ้าพุร้อนไกเซอร์” 
(GEYSIR) ที่มีความสูงของน ้าพุถึง 200 ฟุตจากพ้ืนดิน ท่ีพวยพุ่งสู่
ทอ้งฟ้าทุกๆ 7-10 นาที และถือเป็นค าศพัทท่ี์ใชเ้รียกน ้าพุรอ้นแบบน้ี
ทัว่โลก จากนั้น น าท่านชม น ้าตก GULL FOSS หรือน ้าตกทองค า 
(GOLDEN FALLS)ซ่ึงเป็นน ้าตกที่มีความสวยงามที่สุด และใหญ่
ที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ สายน ้าท่ีใสสะอาดท่ีเกิดจากการละลาย
ของธารน ้าแข็งบนยอดเขาไหลลงมา น าท่านเดินทางเขา้สู่บริเวณ 
“อุทยานแห่งชาติซิงเควลลิร์” (THINGVELLIR NATIONAL 
PARK)  ซ่ึงทางองคก์ารยูเนสโก ไดข้ึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก
ดา้นวฒันธรรมในปี ค.ศ.2004 ชมจุดบริเวณที่เคยเป็นเป็นรฐัสภา หรือสถานที่แสดง 
ความคดิเห็นและคดัเลือกผูน้ าของชาวไอซ์แลนด์ มาตั้งแตปี่ ค.ศ.930 และเป็นพ้ืนท่ี ที่ไดก้ารยอมรับว่ามีธรรมชาติที่
สวยงามของไอซ์แลนด์แห่งหน่ึง  จากนั้นน าท่านชมรอยแตกร้าวของของโลก ท่ีมีความลึกลงสู่ใตด้ินถึง 14  เมตร ที่
เกิดจากแผ่นดนิไหว เม่ือปี ค.ศ. 1784 และทุก ๆ ปีรอยแตกน้ีก็จะขยายออกไปอีกถึงปีละ 1 เซนติเมตร น าท่าน “ชม
ทะเลสาบ PINGVALLAVATN” ทะเลสาบธรรมชาติท่ีมีขนาดใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์  

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าชม “ทะเลสาบเคริท” (KERID) เป็นทะเลสาบท่ีเกิดขึ้นภายในปล่องภูเขาไฟ โดยปล่องภูเขาไฟน้ีเกิดขึ้นในสมยั

โบราณ เช่ือกนัว่าทะเลสาบแห่งน้ีมีอายุประมาณ 3,000 ปี ซ่ึงดบัแลว้ ในบริเวณนั้นจะมีน ้าขงัตวัอยู่ใตด้ินเป็น
ลกัษณะที่หาชมไดย้ากมาก โดยปล่องภูเขาไฟ
แห่งน้ี มีความลึกประมาณ 55 เมตร กวา้ง 170 
เมตร อิสระให้ท่านชมความงดงามตามอธัยาศยั
น าทุกท่านถ่ายรูปคู่กบั ภูเขาไฟเอยาฟจาลลายุค 
(EYJAJALLAJIKULL) ภูเขาไฟอนัโด่งดงัของ
ไอซ์แลนด์ ภายหลงัจากการปะทุในช่วงปี ค.ศ. 
2010 ปัจจุบนัเป็นสถานที่ ท่องเที่ยวที่ส าคญัที่มี
นกัท่องเที่ยวแวะเวียนมาถ่ายรูปความสวยงาม
ของภูเขาไฟแห่งน้ี ท่ียอดเขาปกคลุม ไปดว้ยหิมะ
ตลอดทั้งปีอีกดว้ยระหว่างทางท่านจะไดสั้มผสั



 

  

กบัธรรมชาติอนังดงามยิ่ง น าท่านชมหมู่บา้นฮเวร์เรเกร์ดี (Hveragerði) หมู่บา้นที่ไดร้ับสมญานามว่า “หมู่บา้น
แผ่นดินไหวหรือหมู่บา้นน ้าพุร้อน” เป็นหมู่บา้นที่มหัศจรรยสุ์ดๆ เน่ืองจากล าธารท่ีไหลผ่านกลางหมู่บา้นเป็นน ้าพุ
ร้อน(น ้าแร่) ในเมืองจะมีชาวไอซ์แลนด์และนกัท่องเท่ียวมาใชบ้ริการกนัอย่างเนืองแน่น เป็นธรรมชาติสุดๆ 
นอกจากน้ีเมืองน้ียงัมีกรีนเฮาท ์ท่ีใชป้ลูกพืชเมืองร้อนส าหรับบริโภคภายในประเทศอีกดว้ย เรียกไดว้่าเป็นเมืองท่ีอยู่
เหนือที่สุดของโลกที่สามารถปลูกกลว้ยได ้จากนั้น ออกเดนิทางสู่ “เมืองวิก” (VIK) เป็นหมู่บา้นทางใตสุ้ดใน
ไอซ์แลนด์ ตั้งอยู่บนถนนวงแหวนรอบหลกัของเกาะ เดนิทางเขา้สู่ที่พกั ให้ท่านไดช่ื้นชมกบัธรรมชาติอนับริสุทธ์ิ 
อย่างเต็มที ่

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

ที่พัก: KRIA HOTEL                                                                             หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 

*** ท่านสามารถเดินเล่นชมความงามของธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ การเกดิแสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ไม่สามารถ 
คาดเดาได้ แต่มคีวามเป็นไปได้สูงที่จะเกิดให้เห็นในเวลากลางคืนช่วงฤดูหนาว *** 

วันทีส่ี่ของการเดินทาง(4)       วิค – ทะเลสาบธารน ้าแข็ง โจกุลซาลอน – ถ า้น า้แข็งอนาคอนดา  

     ชายหาดไดมอนด์ บีช – สกาฟตาเฟล – วิค 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

น าท่านชม “ทะเลสาบแม่น ้าแห่งธารน ้าแข็ง” หรือ “โจกุลซาลอน” 
(JOKULSARLON) เป็นทะเลสาบท่ีเต็มไปดว้ยภูเขาน ้าแขง็ ตั้งอยู่
ทางตะวนัออกเฉียงใตข้องไอซ์แลนด์ โดยจะมีกอ้นธารน ้าแข็งท่ีอยู่
ในทะเลมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ต่างๆ มาเกยอยู่ชายหาด อิสระ
ให้ท่านถ่ายรูปตามอธัยาศยั จากนั้น เดินทางสู่ภูมิภาควทันาโจกุล ซ่ึง
เป็นสถานท่ีท่ีเหมาะส าหรับการเยี่ยมชมส่ิงมหัศจรรย ์ทางธรรมชาติ
แห่งหน่ึงของไอซ์แลนด์ น าท่านออกเดินทางสู่ “ถ ้าน ้าแข็งวทันาโจ
กุล” หรือ “ถ ้าน ้าแข็งอนาคอนดา” (ANACONDA ICE CAVES) เป็น
ถ ้าน ้าแข็งท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในไอซ์แลนด์ ซ่ึงโดยบางครั้ งท่ีถูก
เรียกว่าอนาคอนดา เน่ืองจากถ ้ามีความยาวและคดเคี้ยวเหมือนงู น า
ท่าน เขา้ชมภายในถ ้าน ้าแข็งท่ีมีสีฟ้าใส ซ่ึงเป็นอญัมณีที่ซ่อนอยู่ใต้
ธารน ้าแข็งวทันาโจกุล (VATNAJOKULL) โดยถ ้าอนาคอนดาและ
ถ ้าน ้าแข็งคริสตลัมีรูปร่างและน ้าแข็งสีฟ้าใส มีความสวยงาม น าทาง



 

  

โดยไกด์ทอ้งถ่ินผูช้ านาญเส้นทางเก็บภาพความงดงามอย่างจุใจ (ถ ้าน ้าแข็งอนาคอนดา เมืองวทันาโจกุล 
(VATNAJUKULL) สามารถเขา้ชมไดต้ั้งแตก่ลางเดือนตุลาคม ซ่ึงขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ  / น ้าแข็ง กรณีไม่สามารถ
เขา้ชมได ้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเขา้ชมถ ้าน ้าแข็งคทัลาเป็นการทดแทน เขา้ชม “ถ ้าน ้าแข็งคทัลา” (KATLA 
CRYSTAL ICE CAVES) ซ่ึงตั้งอยู่ใตธ้ารน ้าแข็งไมดาลโจคูล น าท่านเปล่ียนการเดินทางเป็นรถขบัเคล่ือนส่ีลอ้ 
(4WD SUPER JEEP) ชมวิวทิวทศัน์ท่ีแปลกตาระหว่างทาง เดินทางถึงจุดจอดรถ ไกด์ทอ้งถ่ินจะเตรียมรองเทา้ตะ
ขอ้และหมวกกนัน็อค ให้กบัทุกท่าน เพ่ือการเดินท่องเที่ยวอย่างปลอดภยั น าท่านเดินจากจุดจอดรถประมาณ 15 
นาที จนถึงบริเวณปากถ ้า ถ ้าน ้าแข็งคทัลา ตั้งอยู่บริเวณภูเขาไฟคทัล่า ท่ีดบัลงแลว้ น าท่านเขา้ชมภายในถ ้าน ้าแข็งท่ีมี
สีฟ้าสวยงาม น าทางโดยไกด์ทอ้งถ่ินผูช้ านาญเส้นทางเก็บภาพความงดงามอย่างจุใจ) 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านชมและถ่ายรูปภูเขาน ้าแข็งในระยะใกลอิ้สระให้ท่านเก็บภาพความประทบัใจ น าท่านเดินเล่นชายหาดน ้าแข็ง 

ICE BEACH หรือที่เรียกกนัว่า DIAMOND BEACH อิสระให้ท่านถ่ายรูปความสวยงามตามอธัยาศยั น าท่านออก
เดินทางสู่เขต “อุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล” (SKAFTAFELL) เป็นส่วนหน่ึงของอุทยานแห่งชาติวทันาโจกุล น า
ท่านเท่ียวชมทศันียภาพทางใตข้องประเทศไอซ์แลนด์ ซ่ึงเต็มไปดว้ยความแปลกของแนวภูเขาไฟ และชั้นหินลาวาท่ี
แข็งตวั แบบที่ท่านไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ที่พัก: KRIA HOTEL                                                                             หรือที่พักระดับใกล้เคียง 

วันทีห้่าของการเดินทาง(5)      วิค – ธารน ้าแข็งไมดาล โจคูล – ขับรถสโมโมบิล 
                  น ้าตกสโคคาร์ ฟอสส์ – หาดทรายด า – เรคยาวิก – ล่าแสงเหนือ(Aurora 

Hunting) 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

น าท่านเดินทางสู่ บริเวณธารน ้าแข็ง 
MYRDALSJOKULL GLACIER ธารน ้าแข็งซ่ึงมี
ความหนาของน ้าแข็งมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศ 
โดยท่ีบางจุดมีความหนาของน ้าแข็งถึง 1 กิโลเมตร 
น าท่านต่ืนเต้นเร้าใจกบัการนัง่รถโฟร์วลิ (ขบัเคลื่อน
ส่ีล้อ) ไต่ขึ้นเขาท่ีมีความสูงชนั และมีความสูงกว่า
ระดบัน ้าทะเลถึง 1,000 เมตร จากนั้น มีเวลาให้ท่าน
ไดสั้มผสักบัการขบัรถสโนวโ์มบิล



 

  

(SNOWMOBILE) ในบริเวณธารน ้าแข็งขนาดใหญ่บนกลาเซียร์ (MYRDALJOKUL) ซ่ึงเป็นกลาเซียร์ที่ใหญ่ที่สุด
ในประเทศไอซ์แลนด์ โดยมีเน้ือท่ีถึง 8,300 ตารางกิโลเมตร  

***  การขับสโนโมบิล ขับคันละสองท่าน หากต้องการขับคนเดียวจ่ายเพิ่มท่านละ 7,000 บาท *** 
*** มีชุดกันหนาว ถุงมือ หมวกนิรภัย และรองเท้าลุยหิมะเตรียมไว้บริการทุกท่าน *** 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านชม เรยนิ์สดรันกา้ร์ (Reynisdrangar) ซ่ึงเป็นลกัษณะ

ของภูเขาเล็ก ๆ ท่ี เกิดจากลาวาของภูเขาไฟ และก่อตวัขึ้นกลาง
แม่น ้าตามธรรมชาติ ชมหาดทรายด า ที่เต็มไปดว้ยหินสีด าและ
เม็ดทราย รวมทั้งแนวหินบะซอลต ์(เกดิจากลาวาภูเขาไฟท่ี
แข็งตวัอย่างรวกเร็วเม่ือเจอน ้ากบัทะเลท่ีเยน็) รูปทรงเหมือนแท่ง
ออร์แกนในโบสถแ์ละในบริเวณน้ียงัเต็มไปดว้ย
บรรดานกต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นกแกว้ทะเล 
หรือ พฟัฟ่ิน (Puffin) นกทะเลทอ้งถ่ินท่ีน่ารกั น า
ท่านชมความงามของ “น ้าตกสโคคาร์ฟอสส์” 
(SKOGAFOSS) ซ่ึงเป็นน ้าตกท่ีสวยงามอีกแห่ง
หน่ึงของไอซ์แลนด์  มีความสูงประมาณ 62 เมตร 
ซ่ึงไหลมาจากแม่น ้าสโกกา้ น าท่านชมความงาม
ของน ้าตกเซลยาลนัส์ฟอส 
(SELJALANDSFOSS) ซ่ึงเป็นน ้าตกท่ีสวยงามอีกแห่งหน่ึงของไอซ์แลนด์  มีความสูงประมาณ 62 เมตร ซ่ึงไหล
มาจากแม่น ้าสโกกา้ น าท่านออกเดนิทางต่อสู่ “เมืองเซลล์ฟอสส์” (SELFOSS) (70 ก.ม.ใชเ้วลาประมาณ 1ช.ม.) 
เมืองสวยริมชายฝ่ัง ระหว่างทางท่านจะไดสั้มผสักบัธรรมชาติอนัสวยงาม มีเวลาให้ท่านเดินเล่นชมเมืองเก็บความ
ประทบัใจกบัธรรมชาติบริสุทธ์ิ ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดนิทางสู่ “กรุงเรคยาวกิ” (REYKJAVIK) (60 ก.ม.ใชเ้วลา
ประมาณ 1 ช.ม.) เมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ ซ่ึงเป็นเมืองท่ีไดช่ื้อว่าเป็นเมืองหลวงท่ีอยู่เหนือสุดของโลก 
และมีอากาศที่บริสุทธ์ิที่สุดในโลก 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

ที่พัก: REYKJAVIK LIGHT HOTEL / หรือที่พักระดับใกล้เคียง 



 

  

 *** พิเศษสุด น าท่านออกตามล่าแสงเหนือโดยรถโค้ช (มีฮีทเตอร์) พนักงานขบัรถผู้ช านาญจะน าท่านไปยงัจุดที่มโีอกาสเห็น
แสงเหนือมากที่สุดใช้เวลา ประมาณ 3 ช่ัวโมง (การเกิดแสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีไม่สามารถคาดเดาได ้แต่มี
ความเป็นไปไดสู้งท่ีจะเกิดให้เห็นในเวลากางคืนชว่งฤดูหนาว) *** 

 

วันทีห่กของการเดินทาง(6)      เรคยาวิก – คาบสมุทรสไนล์แฟลส์เนสส์ – เคิร์กจูเฟล  
  ดินเนอร์บนอาคารพาลาน(ชมวิว) 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
 น าท่านเดินทางสู่ “คาบสมุทรสไนลแ์ฟลส์เนสส์” 

(SNAEFELLSNES PENINSULAR) ไอซ์แลนด์
ขนาดเล็ก มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมาย 
อาทิ น ้าตก,ภูเขา,ทะเล จากนั้น เดินทางสู่ “ภูเขาเคีร์ก
จูเฟล”(KIRKJUFELL) เป็นภูเขาทางฝ่ังตะวนัตกของ
ไอซ์แลนด์ (WEST ICELAND) หน่ึงในสถานที่
ถ่ายภาพทิวทศัน์ที่มีช่ือเสียงมากที่สุดของไอซ์แลนด์ 
ในมุมมองยอดเขารูปกรวยคว ่า มีน ้าตกและธารน ้า
รายรอบ เป็นภาพสัญลกัษณข์องประเทศไอซ์แลนด์ก็ว่าได ้ภูเขาลูกน้ีมีความสูงประมาณ 463 เมตร ไม่ว่าจะมาเที่ยว
ท่ีน่ีในช่วงไหนก็มีความงดงามตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในหนา้หนาวที่จะมองเห็นภูเขา KIRKJUFELL ปกคลุมไป
ดว้ยหิมะสีขาว 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงเรคยาวกิ จากนั้น อิสระเลือกซ้ือหาสินคา้ทอ้งถ่ินเป็นของท่ีระลึก ชมย่านถนนคนเดินที่

สองขา้งทางเต็มไปดว้ยอาคารสวยๆ เรียงรายไปดว้ยสินคา้พ้ืนเมืองและแบรนด์ต่างๆ อิสระให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้
ตามอธัยาศยั ในย่านถนนคนเดิน หรือห้างสรรพสินคา้ช่ือดงั จากนั้นน าท่านข้ึนลิฟตสู่์ชั้นบนสุดของตึกพาลาน 



 

  

(PERLAN) เป็นตึกสไตลโ์มเดิร์น ซ่ึงมีภตัตาคารอยู่ดา้นบนให้ท่านชมวิวทิวทศัน์ของกรุงเรคยาวิกอยา่งเต็มที่
แบบ 360 องศา 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร Ut i blainn Bar & Restaurant, Reykjavik พร้อมชมวิวที่สวยงามของ
กรุงเรคยาวิกในยามค ่าคนื 

ที่พัก: REYKJAVIK LIGHT HOTEL / หรือที่พักระดับใกล้เคียง 

วันทีเ่จ็ดของการเดินทาง(7)      เรคยาวิก – ชมเมือง – อาคารรัฐสภา – อาคารคอนเสิร์ต ฮอลล์    
   แช่น ้าแร่บลู ลากูน(Blue Lagoon)  
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

จากนั้นน าท่านชมกรุงเรคยาวคิ Reykjavik น าท่านถ่ายภาพความงามของโบสถป์ระจ าเมือง โบสถฮ์ลัลก์รีมสคิร์คยา 
(Hallgrímskirkja) เป็นโบสถท์างศาสนาคริสตท์ี่สูงท่ีสุดในไอซ์แลนด์ ตวัโบสถม์ีความสูงถึง 74.5 เมตร สร้างตาม
แบบ สถาปัตยกรรมแนวอิมพราสชัน่นิส เร่ิม
ก่อสร้างตั้งแต่ปี1945 แลว้เสร็จปี ค.ศ.1986 
บริเวณดา้นหนา้ของโบสถย์งัมีอนุสาวรียข์อง
เลฟร์ อีริกสัน (Leifr Eiriksson) ยืนตระหง่าน
อยู่เบ้ืองหนา้ ซ่ึงในประวตัิศาสตร์ไอซ์แลนด์
ถือว่าวาเลฟร์ เป็นชาวนอสร์ ชาติยุโรปคน
แรกที่ไปเหยียบดินแดนแถบอเมริกาเหนือซ่ึง
รวมถึงกรีนแลนด์ดว้ย โดยอนุสาวรียน้ี์
สหรัฐอเมริกามอบให้แก่ไอซ์แลนด์เน่ืองใน
โอกาส เฉลิมฉลองครบรอบ 1,000 ปี น าท่านชมตึกอาคารรัฐสภา รูปทรงทนัสมยัและ  น าท่านไปชมสถานที่
ส าคญัอีกแห่งหน่ึงคือ Hofdi House บา้นที่มีเร่ืองราวในประวตัิศาสตร์ของชาติอนัน่าสนใจ เคยใชเ้ป็นที่รับรอง 
 



 

  

และจดัเล้ียง ผูน้ า 2 ประเทศมหาอ านาจผูย้ิ่งใหญ่ในการยตุสิงครามเยน็ ผ่านชมรัฐสภาของชาวไอซ์แลนด์ และศาลา
เทศบาลเมือง  

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารไทย 
บ่าย จากนั้นน าท่านเก็บภาพประภาคารกรอตตา้ (Lighthouse)  ท่ีตั้งอยู่ริมชายฝ่ังเป็นจุดชมวิวทอ้งทะเลท่ีสวยงามของ

กรุงเรคยาวิค จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ บ่อน ้าร้อน บลูลากนู Blue Lagoon  ซ่ึงเป็นบ่อน ้าร้อนซ่ึงเต็มไปดว้ยแร่ธาต ุ
มากมาย อาทิ ซิลิกา (Sillica), พืชทะเล (Bluegreen algae),โคลนซิลกิา(Sillica mud), ฟลูออรีน (Fluoringe), 
โซเดียม(Sodium), โปตัสเซียม (Potassium),  
แคลเซ่ียม(Calcium), ซัลเฟต(Salphate), 
คลอรีน Chlorine), คาร์บอนไดออกไซด์ 
(Carbon Dioxide) เป็นตน้ นอกจากนั้นภายใน
บ่อน ้าร้อนบูลลากูนยงัมีเกลือแร่ซ่ึงจะช่วยให้
ท่านผ่อนคลาย และรักษาโรคที่เกี่ยวกบัผิวหนงั
ได ้และยงัช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลัง่อีกดว้ย 
ท่านจะไดสั้มผสักบัความสบายตวั จากการลง
แช่และอาบน ้าในบ่อน ้าร้อนบูลลากูน 
*** พิเศษ ทางบูลลากูน ได้จัดเตรียมอุปกรณ์ในการเข้าใช้บริการไว้ให้เรียบรอยแล้ว อาทิ ครีมทาผิว, รองเท้า
แตะ และผ้าขนหนู ให้ทางมีเวลาผ่อนคลายกับการแช่น ้าแร่อย่างจุใจ *** 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ที่พัก: Hotel Keflavik / หรือที่พักระดับใกล้เคียง 

วันทีแ่ปดของการเดินทาง(8)      เคฟลาวิค – แฟรงค์เฟิร์ท – ชมเมือง – ช้อปป้ิง 

เช้า บริการอาหารเช้าแบบกล่อง 
07.25 เหิรฟ้าสู่กรุงแฟรงค์เฟิร์ท ประเทศเยอรมนั โดย

สายการบินไอซ์แลนด์ แอร์ เที่ยวบินที่ FI520 
12.05 เดินทางถึงกรุงแฟรงค์เฟิร์ท ประเทศเยอรมนั น ำ

ท่ำนชมเมือง “แฟรงค์เฟิร์ท” หรือ แฟรงค์เฟิร์ท อัม 
ไมน์  เป็น เมืองที่มีประวัติต่อเน่ืองอันยาวหลาย
ศตวรรษเคยเป็นสถานที่ซ่ึงกษัตริยแ์ละจักรพรรดิ
หลายพระองค์เคยใช้ประกอบพิธีราชาภิเษก ตั้งอยู่



 

  

ริมฝ่ังแม่น ้าไมน์ (Main river) และเป็นท่ีตั้งของตลาดหลกัทรัพยแ์ฟรงก์เฟิร์ท และธนาคารกลางยุโรป แฟรงก์เฟิร์ท 
เป็นเมืองท่ีร ่ารวยที่สุดในกลุ่มสหภาพยุโรป โดยในเขตเมืองและปริมณฑลมีประชากรประมาณ 5 ลา้นคน ชมจตุัรัส
โรเมอร์ ซ่ึงเป็นจตุัรัสที่เก่าแก่ที่สุดในเมือง ดา้นขา้งก็คือ ศาลาว่าการเมือง ซ่ึงอยู่ทางดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือของ
จตัุรัสโรเมอร์ บา้นเรือนและร้านคา้ในเขตเมืองเก่ายงัคงอนุรักษส์ถาปัตยกรรมดั้งเดิมไวไ้ดอ้ย่างน่าท่ึง  น าท่านเขา้สู่
ถนน ZEIL คือถนนชอ้ปป้ิงและสถานท่ีชั้นน าในการซ้ือสินคา้ในเมืองแฟรงคเ์ฟิร์ต โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ้ืนท่ีระหว่าง 
Konstablerwache และ Hauptwache ที่ถูกเรียกว่า The Fifth Avenue ของเยอรมนัท่ีมีทุกอย่างให้เลือกสรร ทั้งร้านบู
ติก ร้านคา้ท่ีเต็มไปดว้ยสินคา้จากต่างประเทศ   

ค ่า บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร   

พักที่: LEONARDO ROYAL HOTEL FRANKFURT หรือระดับใกล้เคียง 

วันทีเ่ก้าของการเดินทาง(9)        แฟรงค์เฟิร์ท – กรุงเทพฯ 

เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
 ไดเ้วลาสมควรน าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 
13.50 ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 921 

วันทีสิ่บของการดินทาง(10)       กรุงเทพฯ 
06.20  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

******************************************************** 

หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอัน
เน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย 
ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มอี านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ารตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะ
เป็นส าคญั 
 

อัตราค่าบริการ (รวมทิปพนักงานขับรถ)  
วนัเดินทาง 

 
ผูใ้หญ่พกั 

ห้องละ 2 ท่าน 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี พกักบั 
ผูใ้หญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 

พกัเด่ียว 
เพิ่มท่านละ 

03 – 12 ธ.ค.64 162,900 162,900 157,900 30,900 

28 ธ.ค.64 – 06 ม.ค.65 169,900 169,900 164,900 30,900 
22 ม.ค. – 31 ม.ค.65 162,900 162,900 157,900 30,900 



 

  

12 – 21 ก.พ.65 162,900 162,900 157,900 30,900 

17 – 26 ก.พ.65 162,900 162,900 157,900 30,900 
03 – 12 มี.ค.65 162,900 162,900 157,900 30,900 

17 – 26 มี.ค.65 162,900 162,900 157,900 30,900 
24 มี.ค. – 02 เม.ย.65 162,900 162,900 157,900 30,900 

(กรุณาส ารองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการย่ืนวีซ่า) 

รวมค่า RT-PCR TEST ก่อนกลับประเทศไทยแล้วหากมีการยกเลิกการตรวจทางบริษัทจะคนืเงินให้ 3,000 บาท 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป - กลบั กรุงเทพฯ-โคเปนเฮเกน-เรคยาวคิ // แฟรงคเ์ฟิร์ท-กรุงเทพฯ(หรือสลบัประเทศก่อนหลงั)  
 ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถที่ช านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถ
เกิน 12 ช.ม./วนั  

 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั ราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล
เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลที่ท าให้ตอ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไมค่ืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่าน
การพิจารณาหรือไม่กต็าม  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ให้ท่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหัวหนา้ทวัร์ผูม้ีประสบการณน์ าเที่ยวให้ความรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 1 
ท่าน  

 ค่าประกนัอุบตัิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 5,000,000 บาท (ช้ึนอยู่กบัเง่ือนไขกรมธรรม)์ ในกรณีท่านอายุเกิน 75 ปี 
ท่านตอ้งซ้ือประกนัเพ่ิม 

 ค่าทิปพนกังานขับรถตลอดการเดนิทาง 

 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัให้แก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมจิฉาชีพท่ีแฝงตวั
เขา้มาในโรงแรมท่ีพกั และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขา้ห้องพกัส าหรับทุกท่าน) 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซักรีด , ค่าเคร่ืองดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  



 

  

 ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหัน 
 ค่าทิปหัวหนา้ทวัร์จากเมืองไทยวนัล่ะ 100 บาท / ต่อท่าน / ต่อวนั (หากท่านประทบัใจในการบริการ) 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง และการช าระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 55,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  
มายงับริษทั และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า  20 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการ
เดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั หากกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้ 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และ
เหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ 
และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ 
ทางบริษทัฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 

หมายเหต ุ
• ทางบริษัทจะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่นั่งครบ 15 ท่าน  และได้รับคิวการตอบรับจากทาง

สถานทูต เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจาก
ทางยุโรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง  

• หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซ่ึงทางท่าน
จะตอ้งเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตวัเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหนา้ที่ของบริษทัคอยดูแล และ
อ านวยความสะดวก  

• เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านที่
มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามที่สถานทูตตอ้งการ 
เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น 
มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาว่าวีซ่าให้กบัทางท่าน 

• กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึน้ดังต่อไปนี้ 



 

  

-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการ
พิจารณา 

-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่
ผ่านการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน 
และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋
ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยโุรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 
คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัที่เขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษัท
จะแจง้ให้ท่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงให้ท่านเขา้ใจ 

• หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลกิการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
• ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ

ส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายใน
ส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% 
ก่อนที่จะส ารองยานพาหนะ 

 

เง่ือนไขการยกเลิก   
1. ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 30 วนั – คืนค่าใชจ้่าย 70% ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเงินค่ามดัจ าท่ีตอ้ง 
     การันตีท่ีนัง่กบัสายการบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตคี่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือ 

ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้(ค่าใชจ้่ายตามความเป็นจริง) 
2. ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 16-29 วนัขึ้นไป – เก็บค่าใชจ้่าย 70% ของราคาทวัร์  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-15 วนั – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100%  

 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวีซ่า VISA  (ต้องมาโชว์ตัวท่ีสถานทูตเพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกท่าน) 
 หนังสือเดนิทางที่เหลืออายใุช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตว่างอย่างนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จ านวน 3 รูป ขึ้นอยู่กบัประเทศท่ีจะเดนิทาง  
 หลักฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เชน่ ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายุยอ้นหลงัไม่



 

  

เกิน 3 เดือนนบัจากเดือนทีจ่ะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออก
จดหมายรับรองกรุณาระบคุ  าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 

*ข้าราชการและนกัเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 
  หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่านั้น ส่วนบญัชีอืน่ๆนอกจากออมทรัพย์และ
เอกสารแสดงทางการเงนิอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพือ่ให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค  าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้

ช่ือแต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงนิฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณา

สะกดช่ือให้ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาที่ท่านจะใชย้ื่นวีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการขอ
ประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาที่มกีารจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุต า่กว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเดก็ไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้ง
สองคน ตอ้งมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยทีว่่าการอ าเภอ 

 ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนาสูตบิัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบยีนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถูกปฏิเสธ
วีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีได้ช าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ ง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทาง
บริษทัฯ จะส่งเจา้หน้าที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวน
ท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกัน  

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวี
ซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น  การ
ปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซ่ีาปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การคืนเงิน โดยจะหักค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจ
เปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


